UUDENKAUPUNGIN PURJEHDUSSEURA
Purjehdusjaosto

TOIMINTASUUNNITELMA 2021

Teppo Kuisma

Purjehdusjaoksen tavoitteena on edistää purjehdustoimintaa purjehduksen eri osa-alueilla.
Vuoden 2021 toiminnassa painotetaan purjehdustoiminnan aktivointia.
Alustava toimintakalenteri 2021

Päivä
12.6.
19.6.
31.7.- 1.8.
7.8.
20-22.8.
4.9.
18.9.
Avoin
viikkokilpailu

Tapahtuma
RPS seuran jollakisat (Rauma)
1. Vars. kilpapurjehdus
UPS Regatta
Valssipurjehdus
XVI Seksmiilar (UPS) / Kihti
Race (Kustavin ja Brändön
kunnat)
Rauman matala (RPS) ja
sikajuhlat
2. vars. Kilpapurjehdus.
Kilpailukauden päättäjäiset
H-vene fleet

Optari + Zoom
Finrating
H/Finrating
Finrating + valssisäännöt
Finrating, H-35 luokkamestaruus

Finrating
Sydväst Match Race tai Finrating.
H / kehitetään ja pyritään
saamaan veneitä uudelleen
liikkeelle sekä uusia gasteja
koulutettua.

Jaoksen tavoitteet 2021

Menneen kesän aikana pidettiin kilpailuja todella nousujohteisesti ja kaikki kilpailut saatiin
pidettyä onnistuneesti.
Kaudelle 2021 on nyt suunniteltu 1. Varsinainen kilpapurjehdus, UPS Regatta, Seksmiilar
XVI / KihtiRace, Rauman matala (RPS) ja 2. Varsinainen kilpapurjehdus mahdollisesti taas
Sydväst Match Race -tapahtumana.
Lisäksi pyrimme saamaan H-veneet liikkeelle ja muutama lyhyt viikkokisa jossa saisimme
koulutettua myös uusia purjehtijoita/kilpailijoita.
Koulutukset:
Kilpailunjärjestäjä-koulutukseen osallistuu tarvittaessa henkilöitä kevään aikana.

Kilpailutoiminta 2021
Tavoiteena kaudelle 2021 on saada kilpailujen osallistujamäärät edelleen 2020 vuoden
jälkeen nousuun keskittämällä toimintaa muutamaan päätapahtumaan sekä pykimällä saa.
UPS regatta sekä ensimmäinen ja toinen varsinainen kilpapurjehdus edustavat seuran
perinteisiä kilpailuita joiden tarkoituksena tarjota hyvät olosuhteet tasapuoliselle ja tiukalle
kilpailulle. Osaltaan näiden kilpailuiden tavoitteena on myös pitää järjestävä organisaatio
toimintakuntoisena ja näin turvata mahdollisten tulevien kansallisten / kansainvälisten
kilpailujen järjestäminen. Toisen varsinaisen kilpapurjehduksen yhteydessä järjestetään
samalla kilpailukauden päättäjäiset.
Seksmiilar XVI -kilpailu toteutetaan perinteiden mukaan elokuussa. Tapahtuman tavoitteena
on edellisten vuosien tapaan tarjota kaikille purjehtijoille, veneestä tai taitotasosta
riippumatta, tilaisuuden rentoon kilpapurjehdukseen sekä mahdollisuuden viettää aikaa
purjehduksen ja yhteisen illanvieton merkeissä, nyt yhdistettynä mukavaan Kihti Race
tapahtumaan Vuosnaisissa sekä mukavaan paluupurjehdukseen yhdessä.
Valssipurjehdus edustaa omalla perinteikkäällä tavallaan seuran traditioita. Kilpailu
järjestetään vanhan ja hyväksi havaitun kaavan mukaisesti elokuun alussa.
Viikkokisoja / treenikisoja pyritään järjestämään H-veneille kunhan kiinnostusta noin 15 Hveneen keskuudesta löytyy.
Jaoksen kokoonpano:
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Jäsen: Aki Varjo
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Jäsen:Tapani Palmu
Jäsen: Mikko Koskiahde
Jäsen: Tomi Pappila
Jäsen: Eila Pappila
Jäsen: Ossi Valtonen
Jäsen: Henri Jefimoff

